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Høyfrekvente ord engelsk:  

Diktat engelsk:  

 

 

 

 

 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY THURSDAY  FRIDAY  

08.15-13.35 
SMISO 
SMISO 

Samfunn 
Norsk 

08.15-13.35 
Norsk 
Matte 

Engelsk 
Gym 

08.15-13.55 
Matte 
KRLE 
Norsk 

Naturfag 
 

08.15-13.35 
Naturfag 

KH 
KH 
KH 

08.15-13.35 
 

Tur til 
vitengarden  

 
 

Lekser 
Mandag 

Norsk:  Les i Leseboka 

side 34-35. Skrivelekse i 

lekseboka: Lesebok s 34. 

Alle oppgavene. Side 35: 

I mål, 1 a,b, c og 2. 
 
Logg på googlekontoen 
og finn Google 
classroom  
 
Matte: Gjør «mandag-
lekse» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag  

Norsk:  Bruk Bison 

og les så s. 6 – 8 i 

Zeppelin Lesebok 

5+ 

 
Engelsk: 
Gjør om igjen 
oppgaver som du 
har fått feil på de 
siste to ukene, i 
dag fra 2016 
prøven 

Onsdag 
Naturfag: 
LETELES på s. 30 
– 34 i Yggdrasil og 
gjør oppg. 4 – 10 
på side i 35. Skriv 
svaret i 
oppgaveboka di. 
 
 
Engelsk: 
Gjør om igjen 
oppgaver som du 
har fått feil på de 
siste to ukene, i 
dag fra 2016 
prøven 

Torsdag 

Zeppelin Lesebok 

5+ les s.  9-11. 

Skrivelekse i 

lekseboka: Gjør 

alle oppgavene s 

11. 

 
 Engelsk: 
Ikke lekse pga. 
skoletur  

Ukelekse: 
Matte: Gjør ukeleksa du har fått på mattemestern innen fredag.   

Respektmål: Jeg er en 

hjelpsom læringsvenn 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål/Tema i de ulike fagene 

Norsk: Lese ulike tekster med forståelse og tilpasse tempo og strategier til teksten.  
Engelsk: Trene på nasjonal prøve i engelsk 
Matte: Bruke ulike strategier for å løse tekstoppgaver. 
  
Samfunn: Vite hvordan det utviklet samfunn seg langs de store elvene i Egypt og 
Mesopotamia for 4000 – 7000 år siden.  
Naturfag: Vite litt om hvordan landskap endrer seg og hvordan mennesker 
påvirker dette. Hvordan lager vi kompost? 
Musikk: Bruke ulike orkesterinstrumenter i et musikkeventyr.  
KRLE: Kjenne til hva en jøde er, jødiske høytider, riter og hverdagsliv.  
Kunst og Håndverk: Lage en skulptur som gir en opplevelse av bevegelse. 
Kroppsøving: Temaet for perioden er friluftsliv og idrettsaktivitet, og da med 
friidrett og fotball. 

Viktig informasjon 
 

SMISO: Mandag de to første timene hadde vi besøk av SMISO, se egen informasjon. 

 

Tur til Vitengarden: På fredag 6. oktober skal hele skolen på tur til Vitengarden på Nærbø. Vi 

drar med buss fra skolen 8.30. 1.-4. klasse er tilbake på skolen 12.20, mens 5.-7. klasse er tilbake 

13.35.  Vi ønsker at elevene kler seg fornuftig etter været, da vi skal være ute halvparten av dagen. 

Det kan være lurt å ha med seg et sitteunderlag. Ellers ønsker vi at elevene har med seg vanlig 

nistepakke, samt kald eller varm drikke. Vi ser fram til en annerledes skoledag  

Google Classroom:  Se egen info.  

Engelsk:  
Nasjonal prøve i engelsk kommer første uka etter høstferien. Jeg tror de er godt forberedt nå, både 

via lekser og trening på skolen. Nå er det siste innspurt  

 

 

 

Vennlig hilsen Bente, Heidi, Tone Karin, Karen, Ribekka, Tone Regine og Alf Petter 

Bente: bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no 

Hege Kristin: hege.kristin.haaland@sandnes.kommune.no 

Ribekka: ribekka.byberg.stensheim@sandnes.kommune.no 

Alf Petter: Alf.Petter.Tanche-Larsen@sandnes.kommune.no 

Tone Regine: tone.regine.loland@sandnes.kommune.no 
 

www.minskole.no/malmheim 
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GOOGLE CLASSROOM 

Vi skal begynne å bruke google classroom litt på forskudd, dette kommer for fullt når 

kommunen innfører chromebooks. Jeg vil legge ut oppgaver, ukeplaner ol. i classroom og 

teste ut hvordan vi kan bruke dette nye verktøyet 

1) Elevene logger inn med å åpne google i 

nettleseren og trykke på google-apps 

symbolet eller «logg på» 

2) deretter «min konto». 

 

 

3) De får nå opp et vindu skriver de det vanlige 

brukernavnet sitt, men bytter ut 

@sandnes.kommune.no med @sandnesskolen.no.  

 

 

 

 

 

 

4) De kommer nå til et nytt påloggingsvindu der 

de logger på med VANLIG brukernavn og 

passord som de bruker på skolen/Feide.  

 

 

 

1)googleapps 

2)min konto 

3) 

4) 

Slik kan det og se ut, velg da «logg på». 



 

 

5) De kommer nå inn og kan velge mellom ulike programapper og 

Google Classroom. Her vi vi legge lekser, skoleoppgaver ol. Vi 

kommer til å øve på å bruke det på skolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis dere ikke får det til, ta bilde av skjermen der det stopper opp og send med en melding på 

91528652 eller mail: bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no 

 
  

5) 



 

 

   

 

TIL FORELDRE / FORESATTE 

Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Rogaland (SMISO) arbeider med helsefremmende og 

forebyggende tiltak innen problematikken incest og seksuelle overgrep.  I den forbindelse tilbyr vi 

undervisning i dette temaet.  De skoler som ønsker det blir tilbudt undervisning i 6. trinn. 

Senteret har over mange år opparbeidet seg kunnskap om seksuelle overgrep og incest.  Vi ønsker å 

bevisstgjøre og styrke barn og unge mot seksuelle overgrep, samt å lære elevene at de bestemmer 

over sin egen kropp. Vårt ønske er at barn og unge får kunnskap om hva begrepene incest og 

seksuelle overgrep betyr, og hva det vil si å utsette andre for grenseoverskridende seksuell adferd. 

Vi ønsker å bidra til at barn og unge som har opplever overgrep søker hjelp.  Dersom utsatte barn og 

unge får tidlig hjelp vil dette bidra til å redusere potensielle senskader. 

Med dette informeres hjemmet om at vi i vår undervisning har fokusert på følgende tema: 

 Gode og vonde berøringer 

 Gode og vonde hemmeligheter 

 Hva er sex? 

 Hva er seksuelle overgrep? 

 Trygge voksne 

 Barns rettigheter 

Undervisningen har hatt en varighet på to timer og temaene er drøftet i åpen dialog med barna. 

Lærer og helsesøster/sosiallærer var også til stede på undervisningen.  Undervisningen vår er basert 

på et utprøvd og kvalitetssikret undervisningsopplegg, utarbeidet og evaluert av Tønsberg kommune 

i samarbeid med seniorrådgivere fra Barneombudet. 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt er vi å treffe på tlf nr 51 97 19 00. 

 

Mvh SMISO Rogaland, Senter mot incest og seksuelle overgrep. 

 

SMISO Rogaland                                                Tel: 51 97 19 00                                            Fax: 51 97 19 01 
Langgata 41 E-post: post@smiso-rogaland.no  
4306 SANDNES www.smiso-rogaland.no 
  
 
 

 


